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 ۰ 

،وأن تصل القوى المتصارعة كلھا إلى وفاق دائم   العالمأن یسود السالم ال الحرب فى ربوع  البشریة " إن من أعظم ما تتمناه 
 علیھا "  تقضى،ویكفى ما عانتھ شعوب العالم بعضھا من ویالت أوشكت أن تدمرھا و الدوليیضع حداً للتوتر 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
  –ر الرابط ـ توكیدا و أعربھ  نعتا جملة ،واذك  -فعال مبنیا ـ نعتا مفردا  -فعال معربا.  -: یأتي استخرج من الفقرة السابقة ما  -ب

 اسما مبنیا)  -معطوفا 
 (حضر خالد مسرورا) اجعل الحال المفردة جملة ،وغیر ما یلزم.   -جـ

 د ـ  كال الطالبین مجتھد ( اجعل كى توكیدا و غیر ما یلزم )  
إلى التفكیر واالبتكار كلیھما ،   العقل و تدفع  السعادةفي النفوس ، وتعطیھا األمل في حیاة تحفھا   تشرق ( ما أجمل الحریة التي 

 )   الحیاة بني أنھا سر  فاعلم یا
 أ ـ أعرب ما تحتھ خط . 

معربًا ـ فعًال مبنیًا ـ فعًال معربًا ـ نعتًا جملة ـ معطوفًا ـ توكیًدا وبین    اب ـ استخرج من الفقرة السابقة ما یلي : ( اسًما مبنیًا ـ اسمً 
 نوعھ )  

 ما یلزم    م ال االستسالم ( ضع " لكن " بدال من " ال " و غیرجـ ـ نرید السال
 د ـ أقبل الجنود و ھم منتصرون ( صوب الخطأ في الجملة )  

 األمھات یربین األبناء ( ما نوع الفعل  و أعرابھ؟  )  ھـ ـ 
 و ـ ھذا طالب متمیز . اجعل اسم اإلشارة معربًا .  

لسماعھا ،وھى محببة إلى القلوب العامرة باإلیمان، العارفة ما للوطن من   تطرب" الوطنیة كلمة حلوة بل لحن جمیل ،اآلذان 
  أغنیة ونیلھا مفتاح الخیر، ھى فى خواطرنا وعلى ألسنتنا   ، جمیعھا ومنبع الحضارات  األمجادصالت بأھلھ ،ومصرنا موطن 

 صباح : أنت أنت الحیاة یا مصر "  كل عذبة ولحن نردده 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

نعتا جملة ،واذكر   -نعتا مفردا  -ـ توكیدا و بین نوعھ اسما معربا  -: ( فعال معربا  یأتي استخرج من الفقرة السابقة ما  -ب
 اسما مبنیا )  -معطوفا   -الرابط 

 (اشترى أبى العصافیر ..........) أكمل بحال شبھ جملة.   -ـ ج
، ویمنحھ القدرة لیصبح أكثر تطوًرا ،  المتمیزة جمیعھا ، فھو یحقق لإلنسان شخصیتھ  األمم( العمل الجاد مقیاس تنھض بھ  

  متھاونًا )  في عملھ المخلًصا بقادرة على النھوض ما لم یكن العامل    ألمةفیعیش حیاتھ و ھو مطمئن ، ولیست ا
 أ ـ أعرب ما تحتھ خط . 

لة  ب ـ استخرج من الفقرة السابقة ما یلي : ( حاال جملة و اذكر الرابط  ـ اسًما مبنیًا آخر معربًا ـ فعًال معربًا واجعلھ مبنیًا في جم
 أعربھ ـ توكیًدا وبین نوعھ ) \من عندك  ـ نعتًا جملة و اذكر محلھا اإلعرابي ـ معطوفًا و  

 جـ تقدم لالمتحان طالب واثق من نفسھ .( اجعل النعت حاال و غیر ما یلزم )  
 د ـ اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : 

 ـ شاھدت محمًدا واقفًا . واقفًا تعرب ........ ( مفعوال بھ ـ نعتا ـ حاال )  ۱
 مفعول بھ ثان )  قویة تعرب .............. ( حاال ـ نعتا ـ  ـ منحك هللا إرادة قویة .  ۲
 ـ أقبل كل الطالب على المكتبة . كل تعرب ........... ( توكید لفظي ـ توكید معنوي ـ فاعل )  ۳

كلھا بأدوات تفید الطالب ، وعملت على التوعیة بمشكالت البیئة  مدارسنا و المعلمین ، وزودت  لتعلیم( قامت الدولة بتطویر ا
 )    أقویاء و ھم   على الصحة ، وبذلك ینشأ الطالب حفاًظا

 أ ـ أعرب ما تحتھ خط . 
ب ـ استخرج من الفقرة السابقة ما یلي : ( حاال جملة و اذكر الرابط  ـ اسمین  مبنیین مختلفین وبین نوعھما  نعتًا جملة و اذكر  

 محلھا اإلعرابي ـ توكیًدا وبین نوعھ ـ اسًما معربًا بعالمة أصلیة و آخر معربًا بعالمة فرعیة  ) 
 جـ ـ أجب بما ھو مطلوب أمام كل جملة :  

 ـ ال تنصت إلى المخادعین بل المخلصین . ( ضع " ال " بدال من " بل " و غیر ما یلزم )  ۱
 ـ رجع الجنود منتصرین . ( اجعل الحال نعتًا ) ۲
 . ( اجعل المضاف توكیًدا )  ـ كل العمال مخلصون  ۳

 د ـ أعرب ما تحتھ خط فیما یلي:  
 ـ الطالب یدعون إلى الخیر .   ۲یدعون إلى الخیر .                                     ـ الطالبات ۱

جمیعھا ، و اإلسالم كفل للناس حریتھم ولیس ذلك ألتباعھ وحدھم بل   البالداإلسالم السمحة ال السیف ھى التي فتحت عالیم ( إن ت
 )   العدلمھا اإلنساني ، وحدة یع النوعللناس كلھم ، و كأنھ أراد وحده 

 أ ـ أعرب ما تحتھ خط . 
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 ۱ 

ب ـ استخرج من الفقرة السابقة ما یلي : ( حاال جملة وبین نوعھا ـ اسًما معربًا و آخر مبنیًا ـ فعًال معربًا و آخر مبنیًا ـ نعتًا  
 مفرًدا و  آخر  جملة توكیدین  و اضبطھما  ـ معطوفًا  وأعربھ  ) 

 . ما تحتھ خط ( حال جملة ـ نعت جملة ـ خبر جملة )     یحترم الناسجـ تعاملت مع الطالب 

 
 

          
متطرف   إنسانظلھ ،ھو دعوة للخیر وسبیل الرخاء ،ال ینكر فضلھ إال  في المجتمعات " ما أعظم السالم وما أجمل حیاة 

 ورحمة "   حباالممتلئ  االجتماعيویسعد باالستقرار  االقتصادي،عاش اإلنسان فى ظلھ مطمئنا ینعم باإلنتاج 
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 معطوفا.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦   حاال ،واذكر نوعھا.   -٥ 

 (قابلت الطالب مسرورا) اجعل الحال نعتا.    -ج
إحساس مرھف،   ذو ، وال یفھمھا إال  سحرا، شرفھا هللا وجعلھا لغة القرآن الكریم ،وما زالت أكثر اللغات  لغة" منحنا هللا  

 فیجب علیك  دراستھا وأنت مقبل علیھا "  
 الفقرة السابقة.   أعرب ما تحتھ خط فى  -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 حاال ،واذكر نوعھا.   -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦    اسما معربا.   -٥ 

 (زرت مدینة ..........) أكمل بنعت جملة.    -ج
،وانتشر   حریتھم بتكلیف من الخلیفة عمر ،وقد رحب المصریون كلھم بفتح أعاد إلیھم  مصر " قام عمرو بن العاص بفتح 

 لمن أراد دراسة اإلسالم واللغة العربیة "  مقصدااإلسالم واللغة العربیة بینھم ،وأصبحت مصر  
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -قة ما یأتى : استخرج من الفقرة الساب -ب
 فعال مبنیا.    -۲    اسما معربا.   -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 توكیدا ،وبین نوعھ.    -٦     معطوفا.    -٥ 

 (ما لك .......... یا عمر؟) أكمل بحال ،واذكر نوعھا.    -ج
قول ،والذین یھملون نصیبھم من العلم یظلون جامدین  إلیھ بل قدرة الع الوسیلة " العلم حق مباح لك ،ولیست قدرة المال 
على استیراد   تحرصالنامیة أن تحرص على السیارات استیرادھا ،وال  الشعوب خلف أسوار الحیاة ،وأكبر خطأ تقع فیھ 

 مصانع السیارات "  
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲     معربا.  فعال  -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦  معطوفا ،واذكر المعطوف علیھ.    -٥ 

 (رجع األوالد من الرحلة وھم مجھدون) حول الحال الجملة إلى مفردة.    -ج
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 ۲ 

 [ھذه ھى الطالبة التى حصلت على الدرجة النھائیة] اجعل اإلشارة لجمع اإلناث.   -د
شد  أخاك فى محنتھ داعیا هللا أن ینصره فإنھ أ فعاونعلى كل عربى ینعم بالكرامة  عار " إن المعاناة التى یعیشھا العراقیون 

 كریم "  أخ احتیاجا إلى دعوة ال یدعوھا إال 
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦     حاال.   -٥ 

 الذى كتب واجبھ] اجعل اإلشارة للمثنى ،وغیر ما یلزم.  [ھذا ھو الولد   -ج
فجعل الجنة تحت قدمیھا، ویقف اإلنسان مقدراً   شرفا،وتحوطھم برعایتھا ،وقد زادھا هللا  عطفا" إن األم نعمة تمنح األبناء 
 ألمك وأبیك "  محترماعظمتھا إال الجاحدین ،فكن  

 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ
   -تخرج من الفقرة السابقة ما یأتى : اس -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 حاال ،واذكر نوعھا.   -٤     معطوفا.    -۳ 

 (قرأ ولید قصة ......................) أكمل بنعتین مختلفى النوع.    -ج
 [أنت تھتم بواجباتك] خاطب المفردة.   -د

،وتشھد اآلثار المحفورة فى الصخر بعلمھ وتفوقھ ،یبنى   المعجزات" المصرى نفسھ إنسان عابد ،قادر على صنع 
بالعمل الجاد، وال یھتم بمشروعات صغیرة بل    شغفالمشروعات العمالقة فى كل موقع دون كلل أو ملل ،وال عجب فھو 

 لإلنسان المصرى "  الرخاءكبیرة ،مشروعات تحقق 
 تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   أعرب ما -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 اسما مبنیا.   -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 توكیدا.    -٦     معطوفا.    -٥ 

 [ھؤالء الطالب نجحوا] اجعل اإلشارة للمثنى بنوعیھ.    -ج
 ...........) أكمل بخبر.  (دخل یاسر ومصطفى  -د
فى خطط قصیرة األمد وطویلة األمد ، وتحركنا المقبل ینبغى أن    تطورھا" إن العالم كلھ یھتم بالمستقبل ،وترسم كل دولة    

ً یكون أكثر  فى مختلف مجاالت التقدم والبناء ،وھذا یجعلنا أكثر حاجة إلى األخذ بمبدأ التخطیط ،فكلما أخذنا بالمبدأ   اتساعا
 تقدماً "   زددناا
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا مفردا.    -٤     توكیدا.    -۳ 
 اسمین مبنیین مختلفى النوع.   -٦  معطوفا ،وحدد المعطوف علیھ.    -٥ 

 (استمعت إلى شیخ كبیر مسرورا) حدد الحال وصاحبھا.    -ج
 [أنا وأنت مستعدتان للتنافس] اجعل العبارة للمتكلمتین والمخاطبتین ،وغیر ما یلزم.   -د

  المقررلتعلیم بھا ،فطورت الكریم ،وقد اھتمت وزارة التربیة وا القرآنهللا لغتنا الجمیلة بفضائل كثیرة ،فجعلھا لغة  خص" 
 الدراسى ،وأمرت بتخصیص حصة للقراءة الحرة بالمكتبة ،فمن یقرأ كثیراً ینم فكره ، ولم تھمل الخط العربى " 

 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ
   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 مضارعا معتل اآلخر.    -۲    فعال مجزوما.    -۱ 
 نعتا مفردا.    -٤     مبنیا.    فعال  -۳ 

 (فتح عبد الرحمن .......... الشباك ..........) أكمل بحال ثم نعت.    -ج
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 ۳ 

البر والقرآن ،وھو نعمة عظیمة من نعم هللا علینا ،قال رسول هللا (ص) : إذا جاء رمضان فُتحت   شھر" شھر رمضان 
حتى تفوز    الفرصةأن تلبى النداء وتغتنم  المسلمك أیھا أبواب الجنة ،وغلقت أبواب جھنم وسلسلت الشیاطین ،لذلك علی

 بنعیم اآلخرة "  
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲   مضارعا صحیح اآلخر.    -۱ 
 معطوفا.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 

 (أحرز الالعب الھدف ..........) أكمل بحال فى محل نصب.    -ج
 [أنت ال تحرص على زیارة المریض] اجعل الخطاب للمفردة ،وغیر ما یلزم.   -د

واقع ،وما علیھ إال أن یقوى عالقتھ بربھ عسى أن یحقق األمر   أمر مستقبال كأنھ  النجاح " إن اإلنسان الواثق من ربھ یرى 
،وعلى كل فرد أن یكون ذا أمنیة یسعى مجتھدا لتحقیقھا لیكون أكثر سعادة   واثقون حقھ ،ونعمل ونحن المنشود ،فلنعط هللا

 " 
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا مفردا.    -٤   حاال ،واذكر الرابط.   -۳ 

 (سلم المدیر الطالبة الجائزة مسرورة) اجعل الحال نعتا.    -ج
 [البنات یلعبن فى النادى] اجعل الفعل معربا ،وغیر ما یلزم.   -د

متألقة فى ثوبھا الجدید    نفسھا" لقد امتدت ید التجمیل والتنظیم إلى عروس القناة مدینة اإلسماعیلیة ،فظھرت المدینة  
الحقیقى إنما یكون باألفعال   فالنجاحساھم مخلصاً فى صنع تجمیل وتنظیم یبعثان على اإلعجاب ،   من ،فتحیة من القلب لكل 

 ال األقوال "  
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲   فعال من األفعال الخمسة.    -۱ 
 جملة ،واذكر الرابط.   نعتا  -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 حاال.   -٦     معطوفا.    -٥ 

 [ھذان ھما الولدان اللذان نجحا] حدد اسمین مبنیین من الجملة السابقة.    -ج
هللا علیھ   أنعمال یسراه، وقد  یمناه" كان الخلیفة عمر بن الخطاب یعمل كل شىء بیدیھ كلتیھما إال العمل القلیل فیقدم فیھ 

 المجوسى بدافع الحقد والكراھیة "   لؤلؤةھا بالجحود ،انتھت حیاتھ بطعنة من أبى بنعم كثیرة فلم یقابل
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲   توكیدا ،واذكر المؤكد.    -۱ 
 مضارعا مجزوما.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦     معطوفا.    -٥ 

 (اشتریت طائرة ....................) أكمل بنعت ،واذكر محل إعرابھ.    -ج
 [نحن نشیطان] اجعل الجملة للمتكلمات.   -د
خدمات نفعھا   كلیھمافى األدب ،ونال تقدیر العالم حیث قدم لألدب واإلنسان   نوبل" حصل األدیب نجیب محفوظ على جائزة   

 بعطاء أبنائك المستمر "    مصرعظیم ،فلتسعدى یا 
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦     معطوفا.    -٥ 

 (سلمت على المعلمان وأنا مسرورا) صوب الخطأ.    -ج
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 ٤ 

التى ال تفارقھا أبداً ،مثل   األخرى" الوفاء بالوعد من الشیم الكریمة ،الشیم التى تجمع حولھا حزمة من الصفات النبیلة 
  فقیل ردد على كل األلسنة  وتاریخنا بنماذجھا العالیة ، فُجعلت أمثاالً تت   دینناالصدق واألمانة والثبات على المبدأ ،وقد احتفى 

 : أوفى من الحارث بن عباد "  
 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ

   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسما مبنیا.   -٦     معطوفا.    -٥ 

 وأنا مسرور ].   –فوق   –(رأینا محمدا .........) أكمل بحال من بین القوسین [ المجتھد    -ج
" كم من نداءات وجھتھا مصر لعقد مؤتمر یتصدى لإلرھاب ولقد أثبتت األحداث نتائجھا أن القیادة المصریة تتمتع بنظرة  

العالم  یستمع لدمار تجنباً لویالتھا ،ونحن نتساءل : ألن ا أسلحةال بعضھا بالعمل على نزع  كلھاثاقبة ،وھا ھى تطالب الدول 
 ھذه المرة لصوت العقل ؟  " 

 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ
   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    فعال معربا.    -۱ 
 نعتا جملة ،واذكر الرابط.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 
 اسمین مبنیین مختلفى النوع.   -٦     معطوفا.    -٥ 

 (عاد الجنود وھم مسرورون) اجعل الحال مفردة.    -ج
 [أنا وأنت وھو ناجحون] اجعل الخبر جملة.   -د

مریض ولسوف یقف   قلب وھم واھمون فالناس یؤمنون بالعدل والمساواة إال صاحب   فطنة" یظن الناس المحسوبیة 
 ئرین منكسى الھامات "  یوم یفر المرء من أخیھ حا الظالمون

 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ
   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 حاال.   -۲    فعال معربا.    -۱ 
 معطوفا.    -٤    نعتا مفردا.    -۳ 

 [ھى تكتب بخطھا الواضح] اجعل العبارة للغائب ،وغیر ما یلزم.    -ج
 النعت حاال.   (ھذه شجرة فروعھا كثیرة) اجعل  -د

حسنا فى جمیع المجاالت ،أخلص   جھاداالرجال إسالما ،وقد جاھد فى سبیل هللا   أول " كان أبو بكر الصدیق رضى هللا عنھ 
 أموالھ تبرعا فى سبیل هللا ،واستمر الصدیق مخلصا � ورسولھ حتى توفى وعمره ثالثة وستون عاما "   أعطىللدین ،و

 ة السابقة.  أعرب ما تحتھ خط فى الفقر -أ
   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲     حاال.   -۱ 
 معطوفا.    -٤    اسما معربا.   -۳ 

 (منح المعلم البارع الطالب الماھر جائزتین فى غالف) حدد النعت ونوعھ.    -ج
 [نجح األوالد والبنات ..........] أكمل بمضارع مبنى.   -د

" اعتقد كثیر من الناس بأن نجاح اإلنسان أو فشلھ یرجع إلى حظھ الباسم أو التعس ،ولكن اإلنسان اللبیب یستطیع أن  
 "  النجاحعظیمة نحو  انطالقةأملھ بجھده وعرقھ فكم من فاشل كانت نقطة فشلھ  یحقق 

 أعرب ما تحتھ خط فى الفقرة السابقة.   -أ
   -استخرج من الفقرة السابقة ما یأتى :  -ب
 فعال مبنیا.    -۲    نعتا ،وبین نوعھ.     -۱ 
 معطوفا.    -٤    فعال معربا.    -۳ 

 (شرحت المعلمة الدرس ..........) أكمل بحال مرة ،ونعتا مرة أخرى.    -ج
 للجمع بنوعیھ.   [أنت تجتھدین فى عملك] اجعل الخطاب -د

األمة للحضارة اإلنسانیة كثرت أیامھا   عطاء مجیدة في تاریخھا ،ولحظات خالدة في عمرھا،وكلما زاد   أیام" لكل أمة 
ولحظاتھا الخالدة ،ویوم السادس من أكتوبر واحد من ھذه األیـام الرائعة التى استطاعت مصر فیھا أن تستردَّ كرامتھا  

 "   الھزیمة نور االنتـصار ال  والعبور من ظالم الجھل إلى
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 ٥ 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
 في تاریخھا) ؟    –استطاعت مصر فیھا   –ما الموقع اإلعرابى لـ : (لكّلِ أمة   -ب
   -استخرج من القطعة : -ج
 اسمین مبنیین وبیِّن نوع كّلِ منھما وبیِّن موقعھما اإلعرابى.   -۱
 علین أحدھما مبنى واآلخَر معرٌب.  ف  -۳ نعتین أحدھما مفرد واآلخَر شبھ جملة.    -۲
   -أجب بما ھو مطلوب بین القوسین :  -د
 (اجعل النعت حاالً)       شاھدت طائًرا یبكى.   -۱ 
 (ضع " ال " مكان " بل ")     لم یفز المھمل بالجائزة بل المتفوق.   -۲
 (ضع " بل " مكان " ال ")      طرد أحمس الھكسوس ال المغول.   -۳

   -) √) أمام الصواب وعالمة (×) أمام الخطأ :ضع عالمة   -ھـ 
 (   )      " لیسوا " فعل ماض مبنى على حذف النون.   -۱ 
 (   )       یُبنى األمر على ما یجزم بھ مضارعھ.    -۲ 
 (   )    إذا ُسبقت "بل" بأمر فإنھا تفید اإلضراب والعدول عن األمر األول.   -۳ 
 (   )                   بنون التوكید یُبنى على الفتح.   إذا اتّصل المضارع  -٤

الثروات عطاء ؛ألن اإلنسان في سعیھ عملھ اآلَن یستطیع استخراج الكنوز من األرض ،وقد منح    أعظم" إن الثروة البشریة 
وعمالھا خیر عمال  في مقدمة علماء العالم، ومعلموھا خیر المعلمین ، علماؤھا مشتعالً ،فال زال   ذكاءً هللا ُبني مصَر 

ویمتازون بالصبر والفھم ،كما أن فالحیھا خبراء في الزراعة ،ولكن تعدد المعارك العسكریة استنزف خبراتھا ،فھاجر كثیر  
للثراء راغبین في تحسین األحوال المادیة ،ومصر اآلَن تدعوھم إلى العودة ال الھجرة   طلباً من العلماء والعمال إلى الخارج 

 ویستثمروا مدخراتھم في مشروعاتھا "   لیعمروا أرضھا
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -استخرج من القطعة :  -ب
   اسماً معرباً وآخر مبنیاً.   -۱
 فعالًمعرباً وآخر مبنیاً.    -۲
  توكیداً و بین نوعھ.    -۳
 معطوفاً.    -٤
 تدعوھم) ؟   -اآلن –من العلماء استنزف  -یستطیع -ـ : (في سعیھما الموقع اإلعرابي ل  -ج
وأعملوا دائبین بجد یحقق   السعادةم كعلیھا أیھا األبناء إذا أردتم أن  تتحقق ل فاحرصوا  النجاح ،  أساساألخالق الكریمة " 

اد وكان أبناؤه من الفائزین وحققوا كل ما  إال عز وس   فما أتصف شعب باألخالق الفاضلة صالحاً ، عمالً عملوا اآمالكم ، و
 "  یتمنون

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -من العبارة السابقة :  استخرج  -ب
   .  فعالً مبنیاً على الضم  -۱
 .  حاالً  -۲
   .  ذكر نوعھ انعتاً و  -۳
٤-   ً  .  فعالً معربا
 .  لھ  اإلعرابي ذكر المحل اضمیراً متصالً و -٥

   -مما بین القوسین : یلي تخیر الصواب لما   –ج 
   مجرور)   –منصوب   –(مرفوع     :عملوا بجد ال إھمال) "المعطوف" ا( -۱
 منصوب)    –مجرور   –(مرفوع    : تصف الشعب باألخالق الفاضلة) "النعت" ا( -۲
م جمیعھم واھمون ،ألن سمعة  سریعاً وھ الربحكثیر من التجار الجشعین یتوھمون أن الذین یرفعون األسعار یحققون " 

  رابحة  تجارتھ بالتعامل معھ فتصبح    وارتباطھ یؤدى إلى ثقة المشترى بھ ،  الزبائن باجتذابرواج تجارتھ  في التاجر ورغبتھ 
 " 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -من العبارة السابقة :  استخرج  -ب
 .  نعتاً مفرداً   -۲   .  ذكر نوعھامبنیاً و اسما -۱
 .  معطوفاً وأعربھ   -٤   .  ذكر صاحبھااحاالً و -۳
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 ٦ 

 .  جملة من عندك فيجعلھ مبنیاً افعالً معرباً و  -٥
   -:  یليصوب الخطأ فیما  –ج 
۱-  ً  .  ال تكن مبتكراً لكن مخترعا
 .  ثیر من التجار الجشعون یتالعبون باألسعار ك -۲
ً كل قمة عربیة أنھم یریدون  فيالعرب یؤكدون   الزعماء"  طلبھ مخلصین حیث إن   في  قائماً على العدل وقد سعوا سالما

 "   الحروب إنسانیة یتفادى ویالت  ذيیمنح البشریة أمناً وسعادة ،وسیظل السالم رغبة كل  السالم
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -: یأتي من القطعة ما   استخرج  -ب
۱-  ً  .  خر مبنیاآرعاً معرباً وفعالً مضا  -۲    .  ظرفاً مبنیا
 .  جعلھا جملةاحاالً مفردة و -٤ .  ذكر أداة العطف امعطوفاً ومعطوف علیھ و  -۳
 .  نعتاً مجروراً   -٥

 .  جعل الفاعل مثنى مرة وجمعاً مرة أخرى وغیر ما یلزما(أقبل الطالب المتفوق سعیداً)  –ج 
بل الذل    ھذه الحریة فأصابھ العجز،   في   فرطیتمیز بھا على المخلوقات كلھا وكم من إنسان   حریةوھب هللا اإلنسان " 

 "   الحریة یعیش فاقداً معنى الحیاة وال یشعر بنعمة  فاإلنسان بال حریة إنسان ذلیل ، 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -من الفقرة السابقة :  استخرج  -ب
ً آفعالً معرباً و  -۱  .  جعلھا جملةامفردة و االً ح -۲   .  خر مبنیا
 .  ذكر نوعھانعتاً و -٤.  أداة عطف تفید اإلضراب وأعرب ما بعدھا  -۳

ً   یأتيجعل الحال فیما ا –ج   :   نعتا
 .  فضلھ   فيالمؤمن یتوكل على هللا واثقاً  -۲ .   المؤمنین ورد األحزاب خائبین نصر هللا   -۱
فإنھ ال ینعم    وأھدأ باالً،  حزیناً على ماض لم تحصل فیھ خیراً خائفاً من غد تتوقع فیھ شراً ، أیامكال تقض  بني یا " 

ً الحیاة الكریمة وإذا كبرت وصرت  في المشروع    حقكبالطمأنینة إال القلیلون وال تسمح ألحد بأن یمنعك  مذكوراً فال    شیئا
 "  لخالھ یوماً أو بعض یوم  المنقضي ولو نظر إلى عمره الحیاة لوجدھا صفراً  فيتغتر بقوتك فلو حسب المغرور أرباحھ 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -من الفقرة السابقة :  استخرج  -ب
ً آفعالً معرباً و  -۱  .  جعلھا جملةاحاالً مفردة و -۲   .  خر مبنیا
 .  معطوفاً بأداة تفید التخییر  -٤   .  ذكر الرابطانعتاً جملة و  -۳

 )  جعل النعت حاالً ا(   .  تالسیدات العامال احترمت  –ج 
یرى حیاة    لكيیطل منھا إلى جمیع أنحاء العالم  التيفھو نافذة المعرفة الكبرى  الذكي یعتز بھ التلمیذ   صدیقالكتاب خیر " 

شتى   في قویمة    االتجاھاتالمتعددة ویجید كثیراً من المھارات ویكون  المعارف الناس اآلخرین وفى أثناء القراءة یكتسب 
 "   المجاالت

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
 .  حاالً وحدد نوعھا  -۲  .  جعلھ مبنیا افعالً مضارعاً معرباً و  -۱
 .  نوعیھماذكر اسمین مبنیین وا -٤   .  خر مفرداً آعتاً جملة ون  -۳

 ].  حجرة  واسعة األرجاء فيجلست [  حول النعت المفرد إلى نعت جملة وغیر ما یلزم :  –ج 
باألخالق الحمیدة وبالجھد   بالتمسكالعال ،وال یكون ذلك إال  تبغي بأمة   االرتقاءبشئون وطنھم یعملون على   المھتمینإن " 

 "   مستقبلناتعترض ركب حضاراتنا وبناء   التي  المشكالتالمتواصل نتغلب على 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
۱-  ً ً  اسما  .  حاالً وحدد نوعھا  -۲   .  معرباً وآخر مبنیا
ً   -٤   .  خر مفرداً آنعتاً جملة و  -۳ ً  في وضعھ   فعالً مضارعا  .  جملة مبنیا

   -أجب عن المطلوب بین القوسین  : –ج 
   (ضع حاالً)  .  بھ  االرتقاء .. على ........ المھتمون بشئون وطنھم  یعملون ......... -۱
   االً) حجعل النعت ا(     .  العمل جھداً متواصالً  في نبذل   -۲
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 ۷ 

ویجعل األمن والتقدم واقعاً ملموساً ویسعد اإلنسان    البشریةدعوة للخیر وطریق للرخاء وھو ھدف تسعى إلیھ  السالمإن " 
ً فیھ بوطن أكثر   "   ظلھ مطمئناً وال ینكر أثره إال ذو عقل متأخر  فيورحمة ویعیش  حبا

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
 .  سمیة اجعلھا جملة احاالً مفردة و -۲   .  ذكر نوعھاوسماً مبنیاً ا -۱
 .  معطوفاً وأعربھ   -٤  اإلعرابي.  ذكر محلھا  انعتاً جملة و  -۳
 .  بنیاً مجملة من عندك یكون فیھا   في فعالً مضارعاً معرباً وضعھ    -٥

   -مما بین القوسین : یلي تخیر الصواب لما   –ج 
   حال) -نعت  -(مفعول بھ      .  واقفاً شاھدت محمداً   -۱
  مفعول بھ ثان)  –نعت    –(حال     .  قویة   إرادةمنحك هللا   -۲
بھجة لیقبل على العمل ،ورغم   في أن یعیش شعبھا  ضروري طیبة وأنھ ألمر  أرضاذات طبیعة خالبة منحھا هللا  مصرإن " 

وأھلھا یواجھون التحدیات وھم   عطاءم البالد ما تعرضت لھ من تلوث فلن تقدم إال الخیرات لغیرھا من البالد ،ألنھا أعظ
 "  واثقون من رحمة هللا 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
 .  جعلھا مفردةاحاالً جملة و -۲   .  ذكر نوعھاسماً مبنیاً وا -۱
۳-   ً ً   -٤    .  نعتاً مرفوعا  .  فعالً مبنیاً وآخر معربا

 .  جعل النعت حاالً ا  )  المعلم التلمیذ المجتھد (یكافئ  –ج 
جودة العمل وتفانى   في  للوطن یتمثل  الحقیقي فاالنتماء لوطننا مصر لیس كالماً یقال بل عمالً یؤدى ،  االنتماءإن " 

ذو ھمة   مصريالالشاملة لوطنھم فیا شباب الكنانة تسلحوا بعلم ینفع وأثبتوا للعالم أن  التنمیةالعمل لتحقیق  فيالمصریین 
 "  لمصرنا الحبیبة  وفاءموقع  أيظرف وفى  أيعالیة وقادر على أن یعمل مجتھداً تحت 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً ا -۱  .  ذكر صاحبھاااالً مفردة وح -۲   .  سماً مبنیاً وآخر معربا
ً فعالً    -٤   .  ذكر الرابطانعتاً جملة و  -۳  .  مبنیاً وآخر معربا

 .  كتب الجملة صحیحةاو  بدالً من "ال "  " لكن" (أحفظ الشعر ال النثر) ضع  –ج 
وكل فرد منھم یبذل روحھ رخیصة   یدافعون عن أوطانھم ولن یقبل أحد منھم الذل والھوان شرفاءالمناضلون األحرار " 

    "  رو العدالة شعارھم "ولینصرن هللا من ینصرهالحریة وناش باعثو سبیلھا فھم  فيوكثیراً ما ضحوا   أمتھإلسعاد 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
 .  جعلھا جملةاحاالً مفردة و -۲   .  ذكر نوعھاسماً مبنیاً وا -۱
ً   -٤    .  ذكر نوعھ انعتاً و  -۳  .  فعالً مضارعاً مبنیاً وآخر معربا
 .  حدیقة وارفة الظالل ،فشاھدت أزھاراً متنوعة)  في(تنزھت : جعل النعت جملة وبین الرابط ا -ج
كل میدان فقد ضمن ألمتھ   في  مخلصا عامالً تبنى بھ مجدھا شامخاً تجده  الذياألمة النابض وساعدھا  قلب إن الشباب " 

 "   رفع شأنھا إال رجالھا األقویاء وإشراقاً ومن حق الدولة علیھ أن تھتم بھ فاألمة ال ی   بھجةحیاة أكثر 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً اسماً مبنیاً وا -۱  ا.  ذكر صاحبھاحاالً و -۲ .  ذكر نوعھ وآخر معربا
ً   -٤    .  ذكر نوعھ انعتاً و  -۳  .  فعالً مبنیاً وآخر معربا
 .  معطوفاً وأعربھ   -٥
   -:  یلي صوب الخطأ فیما  -ج
 .  عیش المصریین سعداء ی  -۲  .  عاد الحجاج سالمون من رحلتھم  -۱
  في ومثالً أعلى لجیلنا الحاضر بل األجیال القادمة  تحتذي  قدوة من أبنائھا لیكونوا    المتفوقینإن مصر حریصة على تكریم " 

رض مصر بنبوغھم  الذین رفعوا رأس مصر خارج أ مختلف المجاالت ومن حق المصریین أن یفخروا بمصر وعلمائھا
 " وقیامھم بما یعجز عنھ أشھر علماء العالم 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
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 ۸ 

   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً  ذكر نوعھ وآخر اسماً مبنیاً وا -۱  .  ذكر نوعھااحاالً و -۲ .  معربا
 .  معطوفاً وأعربھ   -٤   .  خر جملة آنعتاً مفرداً و  -۳
 .  جملة من عندك فيجعلھ مبنیاً امعرباً وفعالً مضارعاً    -٥

 حقیقة ال خیاالً  أضحىثم     فاحتماالً كان حلماً فخاطراً  جـ ـ 
 .  حروف العطف من البیت السابق وبین ما تدل علیھ استخرج 

ل  إعجاب ب  نظرةالحمید تاج على جبین صاحبھ ،یسمو بھ بین الناس والناس ینظرون إلى أصحاب األخالق الفاضلة   الخلق" 
  فيباإلیمان وقلب یشرق بالفضیلة ووجھ یبعث السرور   تضيء فاضل لھ نفس    إنسانوالخلق الفاضل یتمتع بھ  تقدیر 

 "   األصدقاءعالم  فيلھذا سما اإلنسان یخلقھ  النفوس ،یحب من یحبونھ ویعفو عمن یسیئون إلیھ
 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً ا -۱  .  جعلھا جملةاحاالً مفردة و -۲   .  سماً مبنیاً وآخر معربا
ً   -٤ .  نعتاً جملة وبین موقعھ من اإلعراب   -۳  .  فعالً مبنیاً وآخر معربا
 .  یقوم بالعمل رجل أخالقھ فاضلة :   یأتي جعل النعت حاالً فیما  ا -ج
فقد    واھتمامشامخاً ولقد أعطت الدولة شبابھا كل رعایة   مجدھاتبنى بھ   الذيدھا األمة النابض وساع قلب إن الشباب " 

ً الدولة بالشباب  اھتمت   "   وعقلیاً وروحیاً فاألمة ال یحقق أھدافھا إال الشباب جسمیا
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً آسماً معرباً وا -۱  .  ذكر صاحبھااحاالً و -۲   .  خر مبنیا
ً   -٤    .  ذكر نوعھ انعتاً و  -۳  .  فعالً مبنیاً وآخر معربا

 .  ال تقل كذباً بل زوراً  -۲ .  قرأ خالد كتاباً ثم قصتان -۱ :  یليصوب الخطأ فیما  -ج 
بنائھم فعلیھم  توجیھ أ في إال أن ھناك آباء یخطئون  براقة یأخذوا بید أبنائھم إلى مستقبل ناصیتھ  أنعلى  اآلباءیحرص " 

،ألم  مبررأن یستیقظوا ویتعرفوا میول أبنائھم قبل فوات األوان ألن المسئولیة كلھا تلقى على عاتقھم كاملة ولیس لھم  
 "   فالیقظة ال الغفلة یا معشر اآلباء  ؟  األبناء نتیجة الغفلة عنھم وتركھم بال توجیھ صحیح انحراف یسمع آباء عن 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  یليمن الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً ا -۱  .  حاالً وبین نوعھا -۲   .  سماً مبنیاً وآخر معربا
 اإلعرابي.  سمیة وبین محلھا انعتاً جملة   -٤  .  نعتاً جملة فعلیة وحدد الرابط  -۳
 .  عطوفحرفاً للعطف ینفى الحكم عن المعطوف ویثبتھ للمعطوف علیھ وعین الم -٥

 .  جعل الحال المفردة جملة ا ).  مقاعدھم منتبھین في یدخل التالمیذ الفصول منظمین ویجلسون (جـ ـ 
فیعیش    تطوراً المتمیزة ویمنحھ القدرة لیصبح أكثر   شخصیتھ فھو یحقق لإلنسان  تنھض بھ األمم ،  مقیاسالعمل الجاد " 

ً  في   مخلصاً وھو مطمئن ولیست األمة بقادرة على النھوض ما لم یكن العامل   "   عملھ ال متھاونا
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -: یلى من الفقرة السابقة ما  استخرج  -ب
ً ا -۱  .  ذكر الرابط احاالً جملة و -۲   .  سماً مبنیاً وآخر معربا
 .  فعالً مبنیاً وآخر معربا  -٤  اإلعرابي.  ذكر محلھا  انعتاً جملة و  -۳
 .  معطوفاً وأعربھ   -٥
   -حسب المطلوب بین القوسین : یأتي أجب عما  -ج
   جعل الحال مفردة وغیر ما یلزم)(ا .  الحدائق وھم یتأملون األشجار  في یتنزه الناس    -۱
   (اجعل النعت حاالً)   .  یدعو اإلنسان هللا أن یرزقھ الخیر الوفیر  -۲
من أعظم الفضائل ،وأجلھا قدراً وأوفرھا عند هللا جزاء بھا یسعد المجتمع ویسوده األمن    فضیلةالتراحم بین الناس " 

 "   " وال یجحد ذلك إال الفاسقونشيءوسعت كل     ورحمتي "  والرحمة من صفاتھ تعالى القائل  الرخاءویعمھ  واالطمئنان 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  یليبقة ما من الفقرة السا استخرج  -ب
ً ا -۱  اإلعرابي.  ذكر موقعھ انعتاً شبھ جملة و  -۲   .  سماً مبنیاً وآخر معربا
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 ۹ 

۳-   ً  .  معطوفاً وأعربھ   -٤   .  فعالً مبنیاً وآخر معربا
   -:  یلي صوب الخطأ فیما  -ج
 .  ینھض بالوطن المجدین   -۲  .  مخلصون أصدقائي  یعاونني  -۱ 

الحكومة ،ولن   دور تبرز  ،ومن یقرأ الصحف كل یوم یجد العناوین الكثیرة التى البطالةتسعى جاھدة للقضاء على  الدولة" 
 "   الحكومة جھداً فى سبیل رفعة ھذا الوطن تدخر

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  من القطعة السابقة استخرج -ب
   حاال وبین نوعھا.  -۲    .  نعتا وبین نوعھ  -۱
 .  فعال معربا وآخر مبنیا مع بیان السبب  -٤     وآخر مبنیا.  معربا اسما -۳
 .  مبنیا بطریقتین مختلفتین في جملتین)  اجعل الفعل (یجتھد  -ج
 .  العاقل  أحب اإلنسان األحمق لكن: ال ال" مكان "لكن" فیما یأتي مع الحفاظ على المعنى "  ضع  -د

افذة یطل منھا  ن ن القراءةأل العلم لى طلبإوقد دعا الناس جمیعا  كلھا سعادة البشریة فى رغبة ن الدین یقدر العلم " إ
 "   هللا  مرناأنتم لتحصیل العلم كما أو ناأجتھدن على الحیاة وتلك دعوة صادقة للتحلى بھا فوهللا أل اإلنسان

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -استخرج من القطعة :  -ب
 .  خر مبنیاآمعربا وفعال    -۲   .  خر مبنیاآاسما معربا و  -۱
 نعتا وبین نوعھ.    -٥                حاال.   -٤    .  ضمیرین مختلفین  -۳
إلیك أن تقرأ   القرآن الكریم ونصیحتى لغة  الجمیلة التى تسمو على اللغات ألنھا لغتك النجیب تصحبك اآلن الطالب أیھا" 
تكن من الناجحین ،وكن من ھؤالء الذین یتوكلون   العون هللاسئلة جیداً وال تتسرع فى إجابة تندم علیھا ، واطلب من  األ

 "   متقنون على ربھم وھم فى عملھم
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  استخرج ما یلى -ب
 .  نعتا مفردا   -۲    .  فعال مرفوعا  -۱
 .  اسما معربا واسما مبنیا -٤ .  نعتا جملة في محل جر وبین رابطھا   -۳
 .  معربا واجعلھ مبنیا فعال  -٥
   -:  صوب الخطأ فیما یأتي -ج
 .  كن یقظا ال غافل  -۲     وقف الطالب مصطفون.   -۱
 ).  وغیر ما یلزم : (السبیل إلى النصر التعاون ال الفرقة "ال"  مكان "لكن"  ضع  -د

وأحسن خبرة   أقوى عدداً  اإلنسان أن یجد ویجتھد حتى یصل إلى ھدف یحقق طموحھ فالحیاة تجعل یجب  إن الفرد العاقل" 
 "   لتستغل قدراتك عقلك باھرا یسع لھ لیدركھ فیجب أن تستخدم النجاحومن یرد 

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ
   -:  عین فى العبارة -ب
 .  نعتا جملة وبین نوعھا ومحلھا  -۲    .  مفردا نعتا  -۱
 .  اسما معربا وآخر مبنیا -٤    .  حاال وبین نوعھا -۳
 .  معطوفا   -٦   .  معربا وفعال مبنیا فعال    -٥
 بھ ألنھم استزادوا من تعالیم شرعھا هللا لھم المسلمینللرسول وأصحابھ وطمأن  بدر المبین فى غزوة النصر كتب هللا" 

 "   هللا ورسولھ یفز فى الدنیا واآلخرة  یطع وقیم من السماء ومن 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  استخرج من العبارة ما یأتى -ب
 .  نعتا جملة وبین نوعھا والرابط فیھا  -۲    .  نعتا مفردا   -۱
 .  معطوفا مجرورا وآخر منصوبا  -٤    .  نعتا شبھ جملة   -۳
 .  وآخر مبنیا  فعال معربا  -٦   .  اسما معربا وآخر مبنیا -٥
رفیعا یسعى   غرضا لنفسھونحن نرى كل من رسم  للخاملین، یستمر حتى الموت ، وال مكان فیھا وكفاح سعى الحیاة" 

عظیما منھا وعاش   جانبا ولو لم یدرك الغایة كلھا أدرك وأخلص لھ واجتھد فى الوصول إلیھ نجح فى حیاتھ عجوال إلیھ 
 "   رجال من المرموقین

 أعرب ما تحتھ خط.   -أ



  جمع و تنسیق / ابن عاصم                     ۲۰۱۸تدریبات نحویة شاملة                            للصف الثاني  اإلعدادي       الترم األول 

 ۱۰ 

   -:  استخرج من القطعة -ب
 .  اسما معربا وآخر مبنیا -۲  .  مفردا وآخر نعتا جملة فعلیة   -۱
 .  فعال معربا وآخر مبنیا  -٤    .  نعتا شبھ جملة   -۳
ى  أضاء عقوالً قدمت الخیر فكم الھدایة النور ومصباح مشعلفھو  ، یربي أجیاال كثیرة الكون الفسیح في ھذا المعلمإن " 

 "   للبشریة 
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -: مایأتى  استخرج  -ب
۱-  ً ً  فعالً   -۲   وآخر معربا.   اسماً مبنیا  وآخر معربا.    مبنیا
 .  نعتا مفردا وبین فیم طابق منعوتھ   -٤    معطوفا وأعربھ.    -۳
، فاعمل  یعلمون األنبیاء وكان األدیان األمم والشعوب بھ محاولة اللحاق بركب التقدم وقد حثت علیھ شرف ترتقى العمل" 

 "   أمة ونھضة في أحلى صورھما المشاركة الفعالة فى بناء  شرف لتتفوق فمن یعمل بإخالص ینل الطالب أیھا
 أعرب ما تحتھ خط.   -أ

   -:  استخرج من القطعة ما یأتى -ب
 .  حاال مفردة وحولھا إلى جملة -۲   .  جملة آخر نعتا مفردا و  -۱
 .  اسما معربا وآخر مبنیا -٤   .  وآخر مبنیا  فعال معربا  -۳
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 ۱٤ 
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